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FREMTIDENS RAPPORTERING
-  FOKUS PÅ DEN INFORMATIVE ÅRSRAPPORTERING

Hvordan sikrer vi at rapporteringen også i fremtiden er relevant og dækker bru-
gernes behov?  Hvordan understøtter regnskabsstandarderne dette, og hvad 
betyder teknologien for udviklingen?

DI og FSR – danske revisorer ser frem til endnu en gang at byde velkommen til en spæn-
dende konference, hvor vi stiller skarpt på best practise i fremtidens årsrapportering.  

Inspirerende indlæg fra Jens Lund, CFO hos DSV og Hans Hoogervorst, formand for IASB 
sikrer, at vi perspektiverer dagens emner både med en praktisk og regulativ vinkel.   

INSPIRERENDE INDLÆG 

 

TO HØJAKTUELLE WORKSHOPS MED FOKUS PÅ DIGITALE LØSNINGER 
• DATAGRUNDLAG: Digitale værktøjer øger årsrapportens værdi
• LAYOUT: Fremtidens årsrapport er digital

PRISUDDELING
Ud over Årsrapportprisen 2017 uddeles tre specialpriser, der fokuserer på aktuelle områ-
der, som både skaber stor debat og trækker tråde til fremtidens rapportering. Årets katego-
rier er: 

Dagen afsluttes naturligvis med fejring af årets prisvindere.

Tid
Torsdag den 7. september 2017
kl. 13.30 – 17.00
Workshops kl. 11.00 - 12.30
Let frokost kl. 12.30 -13.30

Sted
DI, Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København K

Målgruppe
Medlemmer af bestyrelser og
revisionsudvalg, CFO’s, regnskabs-
chefer, regnskabsmedarbejdere, IR-
ansvarlige, analytikere, revisorer m.fl.

Tilmelding 
Senest torsdag den 31. august 2017
på di.dk/aarsrapportpris

Praktiske spørgsmål kan rettes til:
Susanne Praefke Svendsen, DI 
Administrativ koordinator
Tlf: +45 3377 3855
Mail: aarsrapportpris@di.dk

Pris
Deltagelse i seminaret er gratis.
Der opkræves et gebyr på 300 kr.
ved manglende framelding

De nominerede virksomheder
De nominerede virksomheder bliver 
annonceret på vores hjemmesider. 

Alle selskaber rapporterer efter IFRS, 
er noteret på Nasdaq Copenhagen 
(ikke-finansielle) eller tilhører de 100 
største virksomheder i Danmark målt 
på omsætning. 

!

JENS LUND, CFO hos DSV, 
vinder af årsrapportprisen 
2016, ser på balancen mel-
lem at opfylde brugernes 
forskellige ønsker, brug af 
digitalisering og krav til  
rapportering.

HANS HOOGERVORST, 
formand for IASB, der  
sætter fokus på fremtidens 
standarder, set i et interna-
tionalt og teknologisk  
perspektiv.

SKATTER I 
ÅRSRAPPORTEN

OCI POSTER OG 
SÆRLIGE POSTER

FORVENTNINGER TIL 
FREMTIDEN



13.30  VELKOMST

Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR

13.35  KORT – PRÆCIST - RELEVANT

CFO Jens Lund, DSV

”Hvordan balancerer vi brugernes forskellige 
ønsker om information? Er yderligere digitali-
sering vejen frem og kan udarbejdelsen af års-
rapporten automatiseres?

13.55  SPECIALPRIS 1:

 Skatter i årsrapporten
Moderator Torben Johansen, FSR, præsenterer de 
nominerede selskaber

Paneldiskussion: Hvad kan vi lære af de tre no-
minerede selskaber?

Afslutning: 5 konkrete anbefalinger

14.30  SPECIALPRIS 2:

 OCI poster og særlige poster
Jens Houe Thomsen, Jyske Bank gennemgår dom-
merkomiteens begrundelser og motivering 

Afslutning: 5 anbefalinger til håndtering af  
særlige poster og OCI

14.45  SPECIALPRIS 3:

 Forventninger til fremtiden
Moderator Jens Houe Thomsen, Jyske Bank, præ-
senterer de nominerede selskaber

Paneldiskussion: Hvad kan vi lære af de 
tre nominerede selskaber?

Afslutning: 5 anbefalinger til håndtering af for-
ventninger til fremtiden

15.15  PAUSE 

15.40  MAINTAINING THE RELEVANCE

IASB Chairman Hans Hoogervorst

”Where will the international accounting stan-
dards take us in the next 10 years – and will fi-
nancial statements be disrupted by techno-
logy?”

Panel discussion: IFRS in a Danish Context – 
where do we see the challenges and benefits? 

Are the current regime fit for purpose in the 
small- and mid-cap segments?

Claus Wiinblad , SVP and Head of Securities, 
ATP (TBC)

Jens Lund, CFO, DSV

Hans Hoogervorst, Chairman, IASB

16.30  ÅRSRAPPORTPRISEN

Prisen overrækkes af

- Direktør Kent Damsgaard, DI 
- Adm. direktør, Charlotte Jepsen, FSR

Torben Johansem, FSR begrunder  
dommerkomiteens valg

16.45  AFSLUTNING OG AFSTEMNING OM NÆSTE ÅRS  
 TEMAER FOR SPECIALPRISER

Direktør Kent Damsgaard, DI

Forslag til temaer modtages gerne på 
aarsrapportpris@di.dk

17.00  VI FEJRER VINDERNE MED CHAMPAGNE I ATRIET

Vi fejrer vinderne og har mulighed for at net-
værke. 

Ordstyrer hele dagen: Fagleder Kristian Koktved-
gaard, DI 
 

Program
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